KKB’den Çevik BT Temelli Dijital Transformasyona Yeni Bir Adım:

Kurumsal Veri Yönetim Altyapısı
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Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sektörün önde
gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan
1995 tarihinde kurulmuştur. KKB’nin,
bankalar, tüketici finansman şirketleri,
leasing, faktoring ve sigorta şirketleri
olmak üzere hem Risk Merkezi hem de
kendi üyelerini içeren 200’e yakın üyesi
bulunmaktadır. KKB’nin temel
fonksiyonu; üyelerinden topladığı müşteri
bilgilerini birleştirip kredi risk yönetim
süreçlerinde kullanılmak üzere yine üyeleri
ile paylaşması şeklindedir. 2013 yılı Ocak
ayında hizmete sunduğu Çek Raporu, Risk
Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi ile KKB,
yalnız finansal kuruluşlara değil aynı
zamanda bireylere ve reel sektöre yönelik
hizmetler de sunmaya başlamıştır. Kişi ve
kurumların finansal itibarlarını
yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan
KKB, 2014 yılında bireylere ve reel sektöre
yönelik olarak tasarlanmış yeni finansal
hizmetler platformu Findeks’i hayata
geçirmiştir. Findeks, sahip olduğu dünyanın
en gelişmiş kimlik doğrulama yapılarından
biriyle benzersiz bir hizmet sunmaktadır.
Son olarak 2015 yılında hayata geçen, 2016
yılında yasa ile kullanımı zorunlu hale gelen
ve 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren
Findeks Karekodlu Çek Sistemi ile daha
şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için önemli
bir adım atılmıştır. Son olarak, 2016 Aralık
ayında faaliyete başlayan KKB Anadolu Veri
Merkezi ile başta bankacılık ve finans
sektörü olmak üzere tüm sektörlere
yönelik veri merkezi, olağanüstü durum
merkezi ve bulut hizmetlerinin yanı sıra,
kurumlara özel yapılandırılmış merkezi
ürün ve teknolojik alt yapı hizmetleri
sunulmaktadır.

"KKB bünyesinde farklı veri kaynaklarında saklanan verilerin kurumsal
olarak belirlenmiş standartlar doğrultusunda modellenmesi projenin ana
hedefiydi. Proje kapsamında; KKB’nin tabi olduğu tebliğlerle uyumu
artıracak şekilde, uluslararası standartlarını temel alan veri mimarisi
oluşturuldu. KKB bünyesinde tutulan verinin COBIT standartlarına, KVKK ve
GDPR düzenlemelerine uyumlu olacak şekilde sınıflandırılması ve
işaretlenmesi gerçekleştirildi. KKB’nin belirlediği veri tasarımı
standartlarına uyumu sağlayan, KKB’nin yazılım geliştirme yaşam
döngüsüne entegre, veri modelindeki değişikliklerin sistemlerimiz üzerinde
oluşturduğu etkinin analizine imkan veren bir yapı oluşturuldu. Sadece
ilişkisel veritabanları değil KKB’nin kritik veri barındıran tüm veri
yapılarının modellenmesine yönelik altyapı, proje kapsamında sağlandı."
Çağrı Duru - Veri Mimarı, Kredi Kayıt Bürosu

Proje Özeti
Kurumumuzu hedeflerine taşıyacak veri standartlarının uygulanmasını
sağlamak için SAP PowerDesigner ile tüm süreçlerimize entegre bir sistem
geliştirdik. Karmaşık veri yapıları üzerindeki verilerimizin adreslenebilir ve
anlamlandırılabilir olmasıyla veri kalitesinde artış, veri tüketicilerinin
geliştirme maliyetlerinde düşüş ve denetim süreçlerinde şeffaflıkta artış
gözlemledik.

Proje Sonrası: Sonuçlar ve Faydalar
• Kurumun iç ve dış denetimlerde veri mimarisine yönelik isterlere anlık
olarak cevap verilebilmesi.
• KVKK envanterinin hızlı ve düşük maliyetle oluşturulabilmesi.
• Etki analizi sayesinde sistemler üzerindeki hata oranlarının azaltılması.
• Otomatize edilmiş kontroller ile veri yapısı standartlarının kurum
genelinde sağlanabilmesi.
• Hedeflenen veri mimarisine ulaşmak için veri mimarlarına yardımcı
olması.
• Veri yapısının anlaşılabilir şekilde modellenmesi ile kuruma yeni
başlayanların kurumsal hafızaya kısa sürede sahip olabilmesi.

Neden SAP & MDSap?
• PowerDesigner ile çeşitli veritabanlarının modellenebilmesi, SDLC
sürecine dahil edilebilmesi, KKB’nin belirlediği kuralların ürün üzerinde
tanımlanabilmesi ve ürünün esnek ve değiştirilebilir yapısı sayesinde KKB
isterlerine cevap verebilmesi.
• MDSap’nin PowerDesigner ile ilgili olarak tecrübeye sahip partner
olması.

Gelecek Hedefleri
• Kurumun iç ve dış denetimlerde veri mimarisine yönelik isterlere anlık
olarak cevap verilebilmesi.
• KVKK envanterinin hızlı ve düşük maliyetle oluşturulabilmesi.
• Etki analizi sayesinde sistemler üzerindeki hata oranlarının azaltılması.
Otomatize edilmiş kontroller ile veri yapısı standartlarının kurum
genelinde sağlanabilmesi.

